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Knihovna v Solnici září nejen barvami

Ester Horáková

První písemná zmínka o městě Solnici pochází již z roku 1321; v tu dobu bylo pravděpodobně hradiskem a vzniklo 

na obchodní cestě, která spojovala pobaltské země se západními a jižními zeměmi. Název města lze odvodit 

dvěma způsoby. První verzí je, že na tomto místě stála celnice (czollnic) a z toho vznikl název Solnice. Druhá 

verze odvozuje název od druhu zboží, které se nejčastěji po této obchodní cestě přepravovalo a v místě dnešní 

Solnice i skladovalo, a sice podle soli.[1]

V dnešní době žije v Solnici přibližně 2000 obyvatel. Ačkoliv se jedná o spíše menší městečko, najdete zde 

základní i mateřskou školu a nesmí chybět ani knihovna. A právě kvůli té jsem se do podhůří Orlických hor vydala.

Při vstupu do staré budovy, ve které dnes knihovna sídlí a kdysi prý zde byla šatlava, na mě dýchla historie města. 

Jakmile jsem však vstoupila do prostor knihovny, mé pocity se zcela změnily. Přivítaly mě krásné, zářivé barvy, 

příjemné teplo a milá paní Irena Šklíbalová. Po chvilce povídání jsem pochopila, že paní knihovnice je na 

solnickou knihovnu pyšná. Nejen na její historii, vždyť knihovnu založil již v roce 1860 farář a spisovatel Josef 

Ehrenberger, ale i na současnost. Přibližně před dvěma roky paní Šklíbalová knihovnu převzala (po své 

předchůdkyni) a dala jí nový kabát, nejen v podobě nových barev, ale zejména pak prostřednictvím kompletní 

revize. Paní knihovnice knihy přebalila do nového a k tomu jí byla nápomocná paní z obecního úřadu. Vztahy se 

solnickým úřadem jsou výborné, a jak říká paní knihovnice: „Zatím mi se vším pomáhají a vycházejí mi vstříc.“ 

Stejně tak si nemůže vynachválit spolupráci s knihovnou v Dobrušce a v Rychnově nad Kněžnou, především 

spolupráci s metodičkou paní Cvejnovou.

Jelikož v Solnici lidé milují historii, připravuje si paní knihovnice čtení ze starých kronik, a když píšu starých, 

myslím opravdu starých. Za uplynulé dva roky účastníci „přečetli“ přibližně 200 let historie – počínaje rokem 1321, 

tedy založením Solnice. Pro přiblížení náročnosti přípravy jen dodávám, že kroniky ve 14.˗15. století nebyly psány 

dnešní češtinou, a proto klobouk dolů. Další velmi zdařilou akcí bylo předvánoční setkání nad fotkami staré 

Solnice. Přibližně 25 návštěvníků bylo vtaženo do minulosti a rádi si zavzpomínali na to, jak se město změnilo. Do 

solnické knihovny nechodí ale jenom starší čtenáři. V minulém roce navštívily knihovnu také děti z mateřské 

školky. Nejmladší děti zajímaly především encyklopedie a oči jim zářily štěstím, když obdržely malý dáreček. 

Program pro starší děti ze ZŠ, které se také přišly seznámit s knihovnou, byl trochu náročnější. Paní knihovnice si 

připravila zajímavé povídání o vzniku písma i o tom, jak knížky vznikají. Děti si ale také například mohly vyzkoušet, 

jak obalit knihu a potom ji zařadit na správné místo v regále. Na závěr si děti vyluštily křížovku, která pro ně byla 

připravena.

Knihovna ale nechce žít jen minulostí. Paní knihovnice do budoucna uvažuje o umístění nástěnky pro dětské 

výtvory, ale také připravuje ve vstupních prostorách výstavu místních fotografií. Mimoto plánuje pár zajímavých 

besed, ať už určených pro děti ze ZŠ, nebo pro běžné návštěvníky. Knihovna má našlápnuto, a to už od začátku 

roku. Místo dvou hodin týdně bude otevřeno o hodinu déle. Jen nevím, jestli při tak nabitém plánu do budoucna to 

nebude i tak málo.

Co napsat závěrem? Vypůjčím si slova paní knihovnice, která jednou napsala do Solnického zpravodaje: „… 

knihovna není jen o knihách, je to místo k setkávání lidí, povídání a vyprávění, získávání nových informací.“  A o 

tom by to v knihovnách mělo být.
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